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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

 الشركة العُمانية لالتصاالت )ش م ع ع(

 

 الموحدة البيانات المالية تدقيق التقرير حول

 

 الرأي
 

تها التابعة اوشرك "(الشركة)"العُمانية لالتصاالت )ش م ع ع( شركة لل والمنفصلة )"البيانات المالية"( الموحدة لقد دققنا البيانات المالية

وبيان  وبيان التغيرات في حقوق المساهمين، وبيان الدخل الشامل، 2016ديسمبر  31كما في  التي تشمل بيان المركز المالي ،)"المجموعة"(

 الهامة.ملخص للسياسات المحاسبية  متضمنة   واإليضاحات حول البيانات المالية، للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، التدفقات النقدية

 

والمركز المالي  للمجموعة الموحد تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي المرفقة في رأينا، أن البيانات المالية

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لمعايير التقارير المالية  امالمالي وتدفقاته اموعن أدائه 2016ديسمبر  31كما في  المنفصل للشركة

 الدولية.

 

 أساس الرأي
 

مسؤوليات مدققي الحسابات  فقرة فييتم وصفها بشكل إضافي  المعايير هذهمسؤولياتنا بموجب  إن لقد تم تدقيقنا وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق.
قواعد السلوك لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين  وفقا   المجموعة عن نيمستقل إننامن تقريرنا.  البيانات المالية تدقيقعن 

لقد مان، في سلطنة عُ  للبيانات المالية بتدقيقناالتي هي ذات الصلة السلوك األخالقي متطلبات إلى جنب مع  نبا  ج األخالقي للمحاسبين المهنيين

نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا . قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيينل وفقا  و المتطلباتلهذه  األخالقية األخرى وفقا  ولياتنا ئمس إستوفينا

 عليها كافية ومالئمة لتوف ِّر األساس إلبداء رأي تدقيق حول هذه البيانات المالية.

 

 أمور التدقيق الرئيسية
 

 تناول تم قدلللفترة الحالية.  بيانات الماليةلل تدقيقنافي  هامة بشكل كبيرالرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت  إن أمور التدقيق

 أمر مذكورلكل بالنسبة . األموربشأن هذه  منفصال   في هذا الشأن، ال نقدم رأيا   رأينا إبداءككل، وفي  للبيانات المالية تدقيقنافي سياق  األمورهذه 

 هذا السياق. يتم تقديمه في تدقيقنا لألمر معالجةلكيفية  إن وصفناأدناه، 

 

. األمور، بما في ذلك فيما يتعلق بهذه من تقريرنا البيانات المالية تدقيقمسؤوليات مدققي الحسابات عن  فقرة فيالواردة وليات ئمسال لقد إستوفينا

، ناتدقيقنتائج إجراءات إن لمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. لرد على تقييمنا ل المصممة اإلجراءاتتنفيذ  يتضمن تدقيقنا، بالتالي

 المرفقة. األساس إلبداء رأي تدقيق حول البيانات الماليةأدناه، توفر  األموربما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة 
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 إلى مساهميتقرير مدققي الحسابات المستقلين 

 )تابع( الشركة العُمانية لالتصاالت )ش م ع ع(

 

 (أمور التدقيق الرئيسية )تابع
 

 إدراج اإليرادات
 

يرادات الجملة. . يتم تصنيف إيرادات المجموعة على نطاق واسع في الخدمة وامتأصلةدقة واكتمال مبالغ اإليرادات المسجلة هي مخاطر صناعة 

من الجملة  . تتكون ايراداتوالتركيبات، والنطاق العريض والهاتف الثابت، واستئجار من النقالتكون إيرادات الخدمات بشكل رئيسي للدخل ت

  من الموزعين.واإلدارة الخارجية ومبيعات القدرات  البيني اإليرادات من الترابط

 

ونظرا لتعقيد أنظمة المجموعة والعمليات  هي جوهرية للبيانات الماليةأن المبالغ المتضمنة أمر تدقيق رئيسي حيث  إدراج اإليراداتلقد إعتبرنا 

-2يتم إظهارها في اإليضاحين اإليرادات بالسياسات المحاسبية للمجموعة واإلفصاحات ذات الصلة المتعلقة  إنالمستخدمة لتسجيل اإليرادات. 

 البيانات المالية. حولعلى التوالي،  30و 4

 

 ضمن إجراءات تدقيقنا من ضمن األمور األخرى، التالي:تت

 

  ن في تكنولوجيا المعلومات لدينا بما في ذلك مجموعة المتابعة لحسابات العمالء، وبيانات والمتخصص، بمساعدة الرقابة ضوابطاختبار

 ؛اإليرادات إدراجالتسعير، وفصل الواجبات، والربط إلى بيانات االستخدام التي تؤدي إلى 

 الفواتير، وتقييمات ونظم الدعم األخرى ذات الصلة، بما في ذلك إجراءات مراقبة بإصدار اختبار بيئة تكنولوجيا المعلومات المتعلقة 

 ؛اإليرادات من فاتورة تيارات كبيرة يصدر يذالتغيير في مكان حول األنظمة ال

  ؛إلى دفتر األستاذ العام وأنظمة التقييم واتيرإصدار الفمن أنظمة دعم األعمال التجارية ألنظمة  التسوياتاختبار 

  ومات المطبقة والخص اإلشعارات الدائنةإجراء اختبارات على دقة عملية إصدار الفواتير للعمالء على أساس العينة واختبار عينة من

 ؛على فواتير العمالء

 على مصادر الدخل الهامة من خالل وضع التوقعات على أساس معدالت، االنقطاع  الجوهرية تنفيذ اإلجراءات التحليلية الموضوعية

 والتركيبات؛

  ؛مناسبةالفترة الفي  قد تم إدراجها لضمان أن اإليرادات السنةقبل وبعد نهاية  حدثتقمنا بتقييم المعامالت التي 

 التقارير المالية الدولية المالئمةي ذلك االمتثال لمعايير لمجموعة بما فا إيرادات إلدراجتقييم مالءمة السياسات المحاسبية قمنا ب. 

 

 لشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت متوقفة ومعالجة البيع المحتفظ بهالعمليات ال
 
 2016أكتوبر  11 بتاريخ قد قيمت المجموعة خيارها لتصفية حصتها في شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت، وقد وقعت اتفاقية شراء أسهمل

من أجل بيع األسهم العادية والممتازة القابلة للتحويل لشركة )"المشترين"(  شركة وورلد كول للخدمات المحدودة وشركة فريت كونسلتينغمع 

بما في ذلك خضع لموافقة الجهات التنظيمية في باكستان تي تم الصفقة، الإتما صددهم في  إن المشترين. وورلد كول المحدودة لالتصاالت

 5 التقرير المالي الدولي معيار. وفقا لمتطلبات لشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالتغير المسيطرة  الحصص العرض العام لمساهمي

كمعامالت  للتصنيف ةؤهلم شركة وورلد كول للخدمات المحدودةفإن الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة، 

تواصل الشركة األم محتفظ بها للبيع" على التوالي.  محتفظ بها للبيع" و "مطلوباتصول كأ" ومطلوباتها موجوداتهاويتم اإلفصاح عن  متوقفة

 .شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت علىأنها تسيطر  حيث لشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالتالنتائج والمركز المالي  توحيد
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

 )تابع( الشركة العُمانية لالتصاالت )ش م ع ع(

 

 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(
 

 )تابع( لشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت متوقفة ومعالجة البيع المحتفظ بهالعمليات ال
 

القانونية والتنظيمية والضريبية  اإلجراءات المحدودة لالتصاالت لمختلف تعرض شركة وورلد كولت حيثاعتبرنا هذا أمر تدقيق رئيسي 

تقييم ما إذا كان أو لم ال وإنبشكل موثوق به،  منها واالجراءات الحكومية. األهمية المحتملة لهذه االلتزامات والحاالت الطارئة ال يمكن التأكد

 حيث أن. أيضا، بإصدار أحكام اإلدارة أن تقوميرها بشكل موثوق يتطلب، إلى حد ما، يمكن تقد المبالغوعما إذا كانت  ينبغي إدراج إلتزاميكن 

لشركة وورلد كول المحدودة  لنتائج والمركز الماليلمالئم  توحيدفي  مخاطر، حددنا جوهريعنصر  يهشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت 

 معايير التقارير المالية الدولية.بومتطلبات اإلفصاح بما يتماشى مع المتطلبات ذات الصلة  لالتصاالت

 

 .البيانات المالية حولعلى التوالي،  5و 14-2يتم إدراجها في اإليضاحين إن السياسات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة 

 

 ما يلي:خرى، األمور األمن بين إجراءاتنا شملت ز في االستجابة لهذا المجال من التركي

 

  وقمنا بمناقشةمن قبل الشركة األم لسحب االستثمارات في شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت  المبرمة األسهم إتفاقية شراءقراءة 

 ؛شركة وورلد كول المحدودة لالتصاالتصفقة بيع بنود المرتبطة بال

  ؛محتفظ بها للبيعالالمتوقفة و العمليات اإلحتساب المتعلق باإلفصاحات عنالتحقق من 

  م؛تقييم الردود الواردة منهقمنا بوشركة وورلد كول المحدودة لالتصاالت حسابات  لمدققيمجموعة التدقيق تعليمات قمنا بإرسال 

 الحاالت  متضمنة  الطارئة،  المحتملة بمجاالت التدقيق الرئيسية بما في ذلك االلتزامات والحاالت المتعلقةعمل ال قمنا بمراجعة أوراق

لمناقشة وإدارة الشركة األم  مدققي حسابات الشركة التابعةمع  نا إجتماعاتالتنظيمية والضريبية. كما عقد باألمورالطارئة المرتبطة 

 ؛الطارئة وااللتزامات اإلحتمالية الحاالت تلكفهم المخاطر المرتبطة مع و

 البيانات المالية تعكس على نحو مالئم لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية إفصاحات تتقييم ما إذا كانقمنا ب. 

 
 مخصص إنخفاض قيمة المديونيات التجارية

 

واستخدام االفتراضات الذاتية كما هو موضح  أحكامالتجارية يتطلب تطبيق  المديوناتمخصص انخفاض قيمة  حيث أن ركزنا على هذا المجال

البيانات  حولعلى التوالي،  45و 14 اإليضاحينالتفاصيل ذات الصلة في  إظهار. يتم 4 اإليضاححاسبية الهامة واألحكام في في التقديرات الم

 المالية.

 

من وذلك التجارية  المديوناتمخصص انخفاض قيمة  إحتساباإلدارة المطبقة في  وطرقفتراضات مدى مالءمة ا حول لقد حصلنا على تأكيد

 اإلجراءات التالية، من بين أمور أخرى:خالل تنفيذ 

 

  التجارية وإجراء اختبارات لعينة من المعامالت للتأكد  المديوناتمخصص انخفاض قيمة ب المتعلقةفهم العملية لالحصول على تحديث

 ؛من فهمنا

 ؛ردية على أساس العينةفواتير ف أعماردقة عن طريق التحقق من الالتجارية واختبار  بأعمار المديونياتعلى تقرير  الحصول 

  فحص قمنا بللشركة األم و إنخفاض القيمةلسياسة وفقا  التي تمتلمختلف الفئات العمرية  للمخصصاإلدارة  إحتسابالحصول على

على التجربة التاريخية  بناءا  سياسة المالءمة  عين اإلعتبار مدى أيضا في أخذناهذه تمشيا مع االفتراضات التي وضعتها اإلدارة. لقد 

 ؛للشركة األم

  معايير التقارير المالية الدوليةبللمتطلبات ذات الصلة  مالءمة اإلفصاحات في البيانات المالية وفقا  مدى بتأكدنا. 
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

 )تابع( الشركة العُمانية لالتصاالت )ش م ع ع(

 

 الرئيسية )تابع(أمور التدقيق 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات ومصروف اإلستهالك المتعلق رسملة
 

 تشمل هذه:. إستهالكها المتعلق وبيانمعدات الو واآلالتالقيمة الدفترية للممتلكات  أحكام اإلدارة تؤثر علىهناك العديد من المناطق حيث يوجد 

 

  الرسملة؛ال تلبي معايير  يتم رسملتهاالمبالغ التي 

  ؛ ومن األصول في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التحويلتوقيت 

  المتعلق.تقييم العمر اإلنتاجي لحساب مصروف االستهالك 

 
البيانات  حولعلى التوالي،  7و  4و  9-2 اإليضاحاتفي  اتالمحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة واألحكام واإلفصاح السياسات إدراجيتم 

 المالية.

 

 ما يلي:خرى، األمور األمن بين إجراءاتنا شملت ز في االستجابة لهذا المجال من التركي

 

 ؛الممتلكات واآلالت والمعداتدورة على  الرئيسية الرقابة تقييم تصميم وتنفيذ واختبار فعالية التشغيل لضوابطقمنا ب 

 البنية التحتية ورأس المال من خالل االختبار، على أساس العينة، من المبالغ  شبكة تقييم طبيعة التكاليف المتكبدة في مشاريعقمنا ب

 الرسملة؛معايير ب يفي المصروفالمسجلة وتقييم ما إذا كان وصف 

 ة عند من قبل اإلدار لإلستخدام كجاهزةمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ وتعتبر  تحويلهايتم بأن األصول ، على أساس العينة، التأكد

 القبول المؤقتة؛إصدار شهادة 

 االستهالك لتقييم  مصروفإجراءات تحليلية على ب وقمنااالستهالك  إحتساباألصول المطبقة في  أعمارتقييم مدى مالءمة قمنا ب

 و؛ االستهالك للسنة مصروفمعقولية 

  بمعايير التقارير المالية الدولية.مدى مالءمة اإلفصاحات في البيانات المالية وفقا  للمتطلبات ذات الصلة بتأكدنا 

 

  2016 لسنة للمجموعة المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي
 

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير  .األخرى عن المعلومات مسئوليناإلدارة و أولئك المسئولين عن الحوكمة إن

حصلنا على المعلومات التالية قبل  لقدبشأنها. نا كمدققي حسابات وتقرير الموحدة من البيانات المالية، وغيرها 2016لسنة  للمجموعة السنوي

 الحسابات: يمدققكبعد تاريخ تقريرنا  2016المنشور لسنة  التقرير السنوي علىالحسابات، ونتوقع الحصول  يمدققكتاريخ تقريرنا 

 

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

 وتنظيم الشركات تقرير حوكمة 

  تقرير مناقشة وتحليل اإلدارة 

 

 في هذا الشأن. اإلستنتاج التأكيديأي شكل من أشكال  سوف لن نبديو ال نبديو، األخرى معلوماتال المالية البيانات حولال يغطي رأينا 

 

المعلومات األخرى  عين اإلعتبار سواءفي آخذين هي قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك،  إن مسئوليتناللبيانات المالية،  إرتباطا  بتدقيقنا

 . جوهريةتشوبها أخطاء  هأو معرفتنا التي تم الحصول عليها في التدقيق أو غير ذلك يبدو أن مع البيانات المالية ال تتماشى جوهريا  

 

أن هناك ب، نستنتج ه حول المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقريرنا كمدققي الحساباتبأدائالذي قمنا  اإلجراءلى بناءا  ع، في حال

 في هذا الشأن. تقرير أي أمر لنرفع. ليس لدينا فيتطلب منا رفع تقرير بهذه الحقيقةهذه المعلومات األخرى، في أخطاء جوهرية 
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

 )تابع( )ش م ع ع(الشركة العُمانية لالتصاالت 

 

  عن البيانات المالية وأولئك المسئولين عن الحوكمة اإلدارة مسئوليات
بصورة عادلة وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية  عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية ينمسئول أولئك المسئولين عن الحوكمة همإن 

، ونظم الرقابة الداخلية التي في سلطنة ُعمان الالهيئة العامة لسوق المو، وتعديالته 1974المالئمة لقانون الشركات التجارية لعام متطلبات الو

 خالية من أخطاء جوهرية، سواء  نتيجة  إلختالس على أنها ضرورية للتمكُّن من إعداد بيانات ماليةأولئك المسئولين عن الحوكمة قوم بتحديدها ي

 أو لخطأ.

 

، اإلفصاحعلى االستمرار كمنشأة مستمرة،  المجموعةتقييم قدرة عن إن أولئك المسئولين عن الحوكمة هم مسئولين إعداد البيانات المالية،  عند

أولئك المسئولين كان إذا  واستخدام مبدأ اإلستمرارية للمحاسبة إال بإستمرار المنشأة في مزاولة نشاطهاالمتعلقة  األمورحول حسب مقتضى الحال، 

 لقيام بذلك.ابديل واقعي ولكن  مالعمليات، أو ال يوجد لديه إيقافأو  المجموعةإما تصفية  ونينوعن الحوكمة 

 

 .للمجموعةعن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية إن أولئك المسئولين عن الحوكمة هم مسئولين 

 

  البيانات الماليةمسئوليات مدققي الحسابات عن تدقيق 
ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ،  إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول حول سواء البيانات المالية

ة التدقيق التي تتم وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكن ليس ضمان بأن عملي

جوهرية  وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما  األخطاء الجوهرية حينما تكون موجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء من الغش أو الخطأ، وتعتبر

ستخدمون على أساس هذه في حال، بشكل فردي أو في مجموعها، يمكن توقعها بمعقولية بأنها تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها الم

 البيانات المالية.

 

 ونقومالمهنية في جميع أنحاء التدقيق.  وكالمهنية والحفاظ على الشك األحكام، نمارس للمعايير الدولية للتدقيق كجزء من عملية التدقيق وفقا  

 :أيضا  

 

 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق ب

عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية  إن مخاطرالتي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا. 

نطوي على التواطؤ والتزوير، أو الحذف المتعمد ياالحتيال قد  حيث أنالناتجة عن الخطأ،  من المخاطر الغش هو أعلى من واحدالناتجة عن 

 الرقابة الداخلية.ضوابط ومحاوالت التشويه، أو تجاوز 

 

  من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، ولكن ليس  بالتدقيقالرقابة الداخلية ذات الصلة ضوابط الحصول على فهم

 .للمجموعةالرقابة الداخلية  ضوابط لغرض إبداء رأي حول فعالية

  

 المتعلقة المعدة من قبل اإلدارة.فصاحات ولية التقديرات المحاسبية واإلمالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعق مدى تقييم 
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

 )تابع( )ش م ع ع(الشركة العُمانية لالتصاالت 

 

  )تابع( مسئوليات مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
 

 أدلة التدقيق لمحاسبة، واستنادا إلى لستمرارية اإلألساس أولئك المسئولين عن الحوكمة مدى مالءمة استخدام  التوصل إلى قرار حول

كبيرة حول قدرة  حداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا  بأصلة  وموجود ذ جوهرييقين عدم  هناك التي تم الحصول عليها، ما إذا كان

لفت االنتباه في تقريرنا  يتطلب مناموجود،  جوهرييقين عدم  هناك أنبنستنتج  في حالعلى االستمرار كمنشأة مستمرة.  المجموعة

، لتعديل رأينا. ات غير كافيةاإلفصاح ت تلكالحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا كان يمدققك

ألحداث أو الظروف افإن الحسابات. ومع ذلك،  يمدققكاستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا 

 توقف عن االستمرار كمنشأة مستمرة.تل المجموعةفي تسبب تالمستقبلية قد 

 

 المعنيةت واألحداث تمثل المعامال البيانات المالية وسواء، اتتقييم العرض العام، هيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاح 

 حقق العرض العادل.تبطريقة 

 

  رأي حول التجارية داخل المجموعة إلبداء أو األنشطة  للكياناتالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية

حول عن رأينا  ينالوحيد يننحن ال نزال المسؤولالمجموعة.  تدقيقالمالية. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء  البيانات

 التدقيق.

 

، بما في الهامةنطاق المخطط وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الفيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، في أولئك المسئولين عن الحوكمة نتواصل مع 

  خالل تدقيقنا. ناهاحدد التيالرقابة الداخلية ضوابط ذلك أي أوجه قصور مهمة في 

 

 بكافةستقالل، والتواصل معهم اإلاألخالقي ذات الصلة بشأن  بمتطلبات السلوك ناقد امتثلأننا ببيان أولئك المسئولين عن الحوكمة إلى  نقدم أيضا  

  تؤثر على استقاللنا، وعند االقتضاء، الضمانات ذات الصلة. هاأنبكون من المعقول أن يعتقد تالتي قد  األمورالعالقات وغيرها من 

 

 البيانات المالية تدقيقالتي كانت من أكثر أهمية في  األمور، نحدد تلك أولئك المسئولين عن الحوكمةمع  التي تم التواصل بشأنهامن األمور 

قانون أو الئحة يحول دون  في حال الحسابات إال يمدققكفي تقريرنا  األمورالرئيسية. وصفنا هذه  التدقيق أمورللفترة الحالية، وبالتالي هي 

من  اآلثار السلبية بسببفي تقريرنا  يتم تواصلهال ينبغي أن  أمرعندما، في حاالت نادرة للغاية، قررنا أن أو  األمورالعلني عن هذه  اإلفصاح

 .ا التواصلمن المعقول توقع أن تفوق فوائد المصلحة العامة من هذعمل ذلك حيث 

 

 الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

الهيئة و، وتعديالته 1974انون الشركات التجارية لعام المالئمة لق متطلباتالتتقيَّد، من جميع النواحي الجوهرية، ب في رأينا، أن البيانات المالية

 .في سلطنة ُعمان العامة لسوق المال
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